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Referat bestyrelsesmøde d. 1/10 2018 

Deltagere: 

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Martin, Jannick, Kevin og Keld  

Gæster: Milas, Simone, Lasse Damborg 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Kalender 

3. Indgående post 

4. Økonomi 

5. Juniorværksted 

6. Dragonfactory tøj 

7. Krigslive 2019 (styregruppe) 

8. Julefrokost (styregruppe) 

9. Indkøb af pokal 

10. Indkøb af projektor 

11. Måløv Halloween 

12. Næste bestyrelsesmøde 

13. Evt. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

2. Kalender 

 

14. oktober – Spilaften  

26. oktober – Måløv halloween 

27. oktober – DJR 

29. oktober – DJR 12+ 

5. november - Bestyrelsesmøde 

Derudover magisk mandag alle mandage i lokalerne. 

3. Indgående post 

En lærer på Skovvejens skole har spurgt, om de kan låne et par buer og nogle pile til. Milas har sagt 

ja til at tage 2 buer og 10 pile med ud til Skovvejens skole Øst, så de kan bruge dem til deres 

temauge. 

Charlie fra Egebjergskolen (Skovvej skolen Øst) har spurgt, om han må låne 2 kasser med kofter og 

en fane af foreningen, de skal bruge til noget aktivitet på skolen. Det vil vi meget gerne støtte op 

om, og har derfor lånt dem det, de har spurgt om. 

Tom fra Klarkebjerg har også haft behov for at låne nogle kofter til et arrangement. Det har vi også 

givet lov til, da vi meget gerne støtter op om aktiviteter på klubber og skoler ligesom vi gjorde i 

forbindelse med Egebjergskolens arrangement. 
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4. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. 

5. Juniorværksted 

Lasse Damborg har tilbudt at arrangere juniorværksted om mandagen, hvor børnene kan tilmelde 

sig og lave udstyr til sig selv. Ideen er at det er non-profit således at foreningen ikke tjener penge på 

det, men så børnene (eller deres forældre) selv skal betale prisen for materialer. Han vil gerne være 

primus motor, men han skal bruge noget hjælp, så Keld skriver ud på Facebook for at høre, om der 

er stemning i foreningen for at støtte op om det. 

Det skal startes op d. 29. oktober efter DJR. Vi melder ud om det til næste DJR, det bliver skrevet i 

et nyhedsbrev og Heiberg skriver ud på Facebook om det. Deltagerne skal melde sig til ved at skrive 

til foreningens mail info@dragonfactory.dk. Forældre er velkomne til at deltage sammen med 

deres børn. 

Praktisk vil foreningen købe basismaterialer ind og deltagerne betaler efter den mængde, de bruger 

af basismaterialerne.  

6. Dragonfactory tøj 

Vi har tidligere snakket om at købe merchandise som Dragonfactory t-shirts, hoodies, etc. Lasse 

kender nogen, der kan trykke et vilkårligt antal til os, så der ikke skal købes et stort lager ind ved 

bestilling, men så vi kan lave en bestillingsliste, hvor folk kan skrive på, hvad de gerne vil have. 

Lasse skaffer en prisliste til os. Keld ser på noget design til hoodies/t-shirts. 

7. Krigslive 2019 (styregruppe) 

Vi skal bruge en styregruppe til krigslive. Keld skriver ud på Facebook for at finde ud af, om der er 

nogen, der har lyst til at være i styregruppen.  

8. Julefrokost 2018 (styregruppe) 

Hvis der skal holdes julefrokost i foreningen i år, skal vi bruge en styregruppe til at stå mod det. Hvis 

nogen synes det kunne være sjovt at arrangere julefrokost i foreningen, må man meget gerne 

skrive til bestyrelsen omkring det. Keld skriver også det her ud på Facebook. Der er brugerbetaling 

på julefrokosten på 50 kr. Kuvertprisen kan koste 125 pr. mand og så dækker foreningen de 

resterende 75 kroner. 

9. Indkøb af pokal 

Der er blevet indkøbt en vandrepokal til deling mellem Rollespilsfabrikken og Dragonfactory, som 

kan vindes af den anden forening ved at vinde i tabletop. De præcise regler skal stadig findes, men 

vi glæder os til at dyste med dem om den! 

Martin mener ikke, vi skulle have købt den. 

10. Indkøb af projektor 

Jesper har fundet en projektor til cirka 3000 kroner, som har gode specs, og som han mener lever 

op til de krav, som vi har til en projektor her i foreningen. Vi vil gerne have en projektor i 

foreningen, og Jesper køber derfor den, han har fundet for foreningen. 

mailto:info@dragonfactory.dk


Side 3 af 3 
 

11. Måløv Halloween 

Dragonfactory deltager til halloween i Måløv. Der er indtil videre 14 tilmeldte, så der er opbakning 

til arrangementet. Vi mangler stadigvæk en person, der kan tage ansvar for tema mv. Jesper 

arrangerer et møde næste uge, hvor vi kan blive enige om hvad vi gør, og sørge for at det bliver 

rigtig fedt. Victor vil gerne være en af de ansvarlige. 

12. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 5. oktober. Heiberg laver mad. 

13. Evt 

a. Vi lægger op til en SFA styregruppe i næste måned. 


